
Deltagere: Ove Foldbjerg, Henryk Zylber, Thomas Rune, Allan Feld 
Afbud: Helge Laursen, Robert Svendsen og Evan Jepsen 
Særligt inviteret: Ronni Petersen 
 
1.    Status over det skete 
 Ove gjorde status over hvor langt vi var nået med det nye klubhus. Det er ikke så langt endda.  
Husket kom på sokkel til pladsdagen, der er installeret el, men der mangler meget endnu. 
  
2.    Evaluering af jubilæet 
Der var enighed om at jubilæumsarrangementet var gået godt.  
Der var mellem 25 og 30 deltagere om formiddagen og til middagen var vi 40 deltagere inkl. familie. 
Der var godt stemning, og alle havde vist en god aften. 
Tak til festudvalget Henryk og Henrik. 
Når medlemsbetalingen trækkes fra, løb jubilæumsarrangementet op i 8.800 Kr. 
  
3.    Nyt klubhus, status 
Som sagt mangler der en del ting at gøre inden det nye klubhus er helt installeret og ibrugtaget. Ikke mindst 
skal det males. I samme ombæring skal det gamle klubhus også have en omgang. 
Vi udarbejdede nedenstående liste over gøremål. 
 
Ronni var inviteret for at fortælle om sit forslag om at installere en varmepumpe på klubhuset til erstatning 
af el-radiatorerne. Fordelen ville være at få en hurtig og kraftig varmekilde med relativt lavt energiforbrug. 
Anlægget ville også modvirke fugt i klubhuset. Ronni kunne skaffe anlægget for kun 5.000 Kr. 
Beslutningen blev at gå igennem den første vinter kun med de installerede el-radiatorer. Det er begrundet i 
at det varmeforbrug vi kan forudse, vil løbe op i 2-300 Kr. i el-udgifter. Selv om varmepumpeanlægget er 
billigt, er en direkte el-opvarmning væsentlig billigere. Vi tror desværre heller ikke på, at vi kan få lov at 
beholde anlægget for tyveknægte. 
 
El-forsyningen til det nye klubhus leveres fra det gamle klubhus via en timer-kontakt. Et tryk på kontakten 
giver 3 timers strøm. Det blev aftalt med Ronni at han monterer en kontakt med holderelæ (eller en timer 
mere), som yderligere skal trykkes på for at starte radiatorerne. Dermed undgår vi at radiatorerne er tøndt 
uden at det er meningen.  
 
4.    Rep. af vejen 
Ronni skaffer 2m stabilgrus, som skal fyldes i vejens huller. Der er ikke brug for alt gruset med det samme. 
Det overskydende grus lægges i en bunke, så vi hele tiden har grus til at udbedre de små huller der opstår 
på vejen før de bliver store. 
  
5.    Div. 
Allan opfordrede til at bestyrelsen genoptager debatten om nye støjregler, og udarbejder et forslag til 
vedtagelse på generalforsamlingen. Forslaget skal være godt gennemarbejdet og dokumenteret. 

 Allan skaffer MDKs liste over støjtal for forskellige grundtyper af modeller. * 

 Ved en passende lejlighed, hvor der er meget aktivitet på flyvepladsen vil Ove køre over til Grauco 
for at vurdere og om muligt måle støjen på afstand. 

 Der skal evt. besluttes en anden støjmålemetode end den nugældende. 

 Der skal indrettes en fast plads til støjmåling på afstand af standpladserne, fx nær hoverpladsen. 
 
* Listen er udarbejdet af firma Grojnmi for Brønderslev MFK og MDK. 

 
Thomas delte sin bekymring over at vi ikke får unge medlemmer ind i klubben. Allan fortalte at det er det 
samme i de fleste modelflyveklubber og også hos KDA i fullsize-verdenen. Vi skal prøve at finde nogle 
initiativer til at få flere unge medlemmer. Thomas mener at det er en forudsætning at der er mere aktivitet 
på flyvepladsen, så nye folk ikke kommer forgæves gang på gang. 



Opgaveliste. 
 
Opgaver med prioritet A (løses på en sammenkaldt pladsdag) 

1. Oprydning i det gamle klubhus, hvor det bageste rum bruges som magasin. 
2. Male det nye klubhus udvendigt med grøn farve 
3. Sætte tagrende på halvtag, så der kan samles vand i vores 1000l tank. 

Der skal laves et låg til tanken med tilløb og afgang via dykpumpe. 
4. Indrette vaskeplads til plæneklipperen, så græs og skidt kan spules ud efter brug. 

Pladsen skal indrettes permanent og solidt fx af lega-blokke der limes sammen. 
5. Anskaffe haveredskaber: løvrive, rive, skovl, spade, kost, gerne som medlemsdonationer. 
6. Sikker trappe til det nye klubhus.  
7. Skaffe grus og reparere vejen 

 
Tovholdere: 

1. Ove og Henryk 
2. Vi spørger Henrik J 
3. Thomas 
4. Ronni 
5. Allan annoncerer 
6. Allan 
7. Ronni 

 
Opgaver med prioritet B (løses snarest muligt efter A-opgaverne) 

1. Opsætning af bænke på østvæggen af det nye klubhus, samt ved tilskuerpladsene. 
2. Afrense og male det gamle klubhus udvendigt 
3. Sætte advarselsskilte op. Det ene på det nye klubhus’ vestvæg. 
4. Udarbejde og opsætte procdureplan. Hvem gør hvad i forskellige situationer. 
5. Indrette ladebord med 220V og 12V i det gamle klubhus. Bordet opsættes på tværs i port-enden 

Der opsættes røgalarm ved ladebordet. 
 
Tovholdere: 

1. Ove og Henryk 
2. Vi spørger Henrik J 
3. Allan 
4. Ronni 
5. Thomas 

 
Opgaver med prioritet C (løses når der er tid og mulighed) 

1. Male det nye klubhus indvendigt 
2. Støbe fast kørerampe foran fort Knox 
3. Køleskab i det nye klubhus 
4. Vedligeholde bænkeborde og rækværk 
5. Indrette toilet med skyl og afløb 

 
Tovholdere: 

1. Vi spørger Henrik J 
2. Ronni 
3. Ronni 
4. Ove 
5. Thomas 

  



Arbejdsdagen 
- Til arbejdsdagens aktiviteter udarbejdes materialelister og alt indkøbes i forvejen. 
- Arbejdsdagen søges planlagt i starten af august efter ferieperioden. 
- Thomas planlægger. 
- Tovholderne skriver materialelister og laver detailplaner. 
- Allan opretter et afsnit på hjemmesiden til arbejdsdagen, hvor planer og materialelister lægges op. 
- De faktiske indkøb koordineres af Thomas. 

 
 
Vi opretter en ønskebrønd. 
Allan opretter en ’ønskebrønd’ på hjemmesiden. 
Her kan bestyrelsen ønske ting til klubben fra medlemmerne, fx redskaber og materialer, som 
medlemmerne måtte have liggende til overs. 
Medlemmerne opfordres også til at lægge ting i ønskebrønden, selv om de ikke står på ønskelisten. 
 
 


